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готовки студентов, прежде все-
го по медико-биологическим
дисциплинам.

Хочется верить, что усилия
профессорско-преподаватель-
ского коллектива университе-
та, при поддержке студенчес-
кой общественности, на осно-
ве принципов самоуправления,
позволят добиться ощутимых
результатов в повышении уров-
ня обучения средствами ДО.
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Одеський державний медич-
ний університет (ОДМУ), ко-
лишній медичний факультет
Новоросійського університету,
а нині один із найстаріших і най-
відоміших університетів Украї-
ни, відзначає свій славний юві-
лей. Це всесвітньо відомий ви-
щий медичний навчальний за-
клад із високим міжнародним
авторитетом.

Важливим завданням між-
народної діяльності ОДМУ є
підвищення якості навчання віт-
чизняних та іноземних студентів
і результативності наукових до-
сліджень на основі подальшо-
го розвитку багатобічних зв’яз-
ків із провідними зарубіжними
науково-дослідними установа-
ми, клініками, медичними уні-
верситетами щодо виконання
спільних проектів на засадах
концепції доказової медицини і
європейської інтеграції вищої
школи в рамках Болонського
процесу [3].

У налагодженні міжнарод-
ної співпраці ОДМУ у галузі
медсестринської освіти бере
участь і медичний коледж, який
у 2010 році проводить десятий,
ювілейний випуск медсестер-
бакалаврів. Зростання ролі ме-
дичної сестри в системі охоро-
ни здоров’я, розширення кола
її обов’язків з догляду за паці-
єнтами, профілактики захво-
рювань, збереження здоров’я,
реабілітації та полегшення
страждань потребує подальшо-
го удосконалення навчального
процесу у системі освіти ме-
дичних сестер.

Сьогодні наявні кадрові ре-
сурси системи медсестринської
допомоги в Україні є недостат-
німи для розв’язання медико-
соціальних завдань. Медична
допомога стане значно ефек-
тивнішою й економічно вигідні-
шою, якщо грунтуватиметься
на спеціально підготовлених ви-
сококваліфікованих медсест-

ринських кадрах. Якісно новий
тип середнього медичного пер-
соналу зараз необхідний і для
системи охорони здоров’я, і
для установ соціального захис-
ту населення [4]. Медична сест-
ра поступово стає ключовою
фігурою у профілактиці захво-
рювань і просвітницькій робо-
ті серед населення щодо здо-
рового способу життя, повно-
правним партнером сімейних
лікарів. Щоб прискорити цей
процес, необхідно оптимізува-
ти всю систему підготовки мед-
сестер в Україні та наблизити її
до міжнародних стандартів.

Протягом останніх років в
Україні здійснюються позитивні
зрушення в розвитку медичної
освіти. Затверджена Урядом
країни Концепція розвитку ме-
дичної освіти в Україні містить
системні питання ступеневої
підготовки медичних сестер —
від молодшого спеціаліста до
магістра сестринської справи
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[2]. У результаті нових співвід-
ношень у навчальному процесі
між викладачами і студентами
в їх спільній діяльності форму-
ється всебічно розвинута осо-
бистість.

З метою оптимізації навчаль-
ного процесу медичних сестер
з сімейної медицини та підви-
щення якості послуг для досяг-
нення сталого рівня стандартів
життя людей похилого віку в
Україні у 2007 році стартував
Українсько-Нідерландський про-
ект «Підтримка та поліпшення
догляду за людьми похилого
віку на рівні громади» за під-
тримки програми MATRA [1].
Цей проект стосується розв’я-
зання проблем опіки людей
похилого віку з групи ризику,
питань сімейної медицини з на-
голосом на роботу медичних
сестер і розробки навчального
курсу з медсестринства у сі-
мейній медицині. Завдяки реа-
лізації проекту в Україні створе-
на загальнонаціональна на-
вчальна програма у сфері мед-
сестринства сімейної медици-
ни, система координації служб
на рівні громади, що повинна
забезпечити додипломне і після-
дипломне навчання та перепід-
готовку медичних сестер для
сімейної медицини. Координа-
ція проекту здійснюється через
державні медичні університети
Києва, Тернополя, Одеси та
Сімферополя. Протягом 3 ро-
ків виконання пілотних проектів
певною мірою активізувалася
співпраця між усіма установа-
ми (національний уряд, місце-
ва влада, установи управління
охорони здоров’я та соціальної
роботи, освіти, волонтерські ор-
ганізації), що має забезпечити
покращання безперервного до-
гляду за людьми похилого віку,
якості їх життя та соціального
захисту.

На першому році реалізації
проекту його учасниками від
медичного коледжу Одеського
державного медичного універ-
ситету було досліджено та про-
аналізовано відмінності націо-

нальних навчальних програм із
підготовки медичних сестер в
Україні та країнах Євросоюзу,
США і Канади. На цій основі
всіма учасниками пілотного про-
екту опрацьовано навчальний
план для медичних сестер сі-
мейної медицини згідно з вимо-
гами українського законодав-
ства, який включає загальну ча-
стину щодо догляду в домашніх
умовах і спеціальні розділи сто-
совно догляду за людьми похи-
лого віку, особливо за наявності
хронічних хвороб із порушенням
розумової діяльності.

Знайомство співробітників
ОДМУ з організацією підготов-
ки медичних сестер-бакалаврів
і надання медсестринського до-
гляду на засадах сімейної ме-
дицини та паліативної допомо-
ги відбулося під час навчаль-
ної поїздки на запрошення Сак-
сіонського університету до міст
Енсхеде та Девентер у Нідер-
ландах у травні 2009 року. Про-
грама візиту включала семіна-
ри та дискусії стосовно особли-
востей підготовки медичних
сестер щодо надання допомо-
ги й організації догляду за
людьми похилого віку на рівні
громади за участі установ соці-
ального захисту та волонтерсь-
ких організацій. Отриманий
досвід під час роботи над про-
ектом, результати плідної спів-
праці та безпосереднього спіл-
кування з учасниками проек-
ту нині застосовуються у на-
вчальному процесі медичного
коледжу ОДМУ зі спеціальності
«Сестринська справа».

Під час реалізації даного Ук-
раїнсько-Нідерландського про-
екту також було розроблено
освітні модулі (загальні та з до-
гляду за людьми похилого віку)
як складові частини забезпе-
чення навчального процесу за
кредитно-модульною систе-
мою, що дозволить реалізува-
ти основні завдання і принци-
пи Болонської декларації в мед-
сестринстві та виконати голов-
ну вимогу ВООЗ до організації
навчального процесу: навчан-

ня сестринській справі (тео-
ретичне і практичне) повинно
здійснюватися за участі квалі-
фікованих медичних сестер
(бакалаврів і магістрів). Уже
сьогодні випускники медичного
коледжу ОДМУ викладають се-
стринську справу в Одеському
базовому медичному училищі.
Крім педагогічної діяльності,
сучасні медичні сестри-бака-
лаври — випускники медично-
го коледжу Одеського держав-
ного медичного університету —
спроможні самостійно догляда-
ти за пацієнтами з урахуванням
їх фізіологічних, психологічних,
соціальних і духовних потреб
на основі медсестринського
процесу в межах своєї профе-
сійної компетенції.

Висновок

Міжнародна співпраця ОДМУ
з медсестринства у сучасних
умовах розвитку суспільства
сприяє формуванню нового
світогляду у всіх учасників на-
вчального процесу щодо мед-
сестринської освіти та ведення
сестринської справи в Україні,
а також оптимізації навчально-
го процесу для медсестер-ба-
калаврів. Підготовка кваліфіко-
ваних медичних сестер нового
покоління сприятиме удоско-
наленню якості надання ме-
дичної допомоги населенню
нашої країни.
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